TUTKI-julkaisutiedonkeruuseminaari 2013
TUTKI-julkaisutiedonkeruuseminaari 18.9.2013
RAKETTI-TUTKI-osahanke järjestää korkeakouluille julkaisutiedonkeruuseminaarin
Ohjelma pdf-muodossa
Seminaarissa käydään läpi vuoden 2012 julkaisutietojen keruussa esille tulleita haasteita ja kehittämiskohteita. Samanlainen työseminaari
järjestettiin myös syksyllä 2012. Seminaari järjestetään tällä kertaa yhteisenä sekä yliopistoille että ammattikorkeakouluille.
Kustakin korkeakoulusta voi osallistua seminaariin paikan päällä enintään kaksi henkilöä. Lisäksi seminaaria voi seurata etäyhteydellä.
Korkeakouluilta toivotaan etukäteen kysymyksiä, kommentteja ja kehittämisehdotuksia seminaarissa käsiteltäväksi esimerkiksi
tiedonkeruuprosessista
tiedonsiirron teknisestä toteutuksesta
yksittäisistä tiedonkeruukentistä
julkaisutyypeistä ym. tiedonkeruukäsikirjan julkaisuja koskevista määritelmistä
Kooste sähköpostitse ja keskustelualustalle tulleista kysymyksistä ja kommenteista täällä.

Tiedot
Ajankohta: Keskiviikko 18.9.2013 klo 10.30-15.30
Huom! Paikka vaihtunut: Keilaranta 1, Espoo, auditorio Ankkuri
Hinta: Maksuton, sis. ohjelman ja kahvitarjoilun.

Tulo-ohjeet
Auditorio sijaitsee Keilaranta 1 -rakennuksen (sininen tornitalo) pääovien läheisyydessä, josta löytyy myös kiinteistön aulapalvelu. Pääovet
sijaitsevat kiinteistön sisäpihan puolella, jossa asiakasparkkipaikka vierailijoita varten.
Bussilla Keilarantaan pääsee helpoimmin Kampista linjoilla 102 ja 103. Tulo-ohjeet bussilla löytyvät mm. täältä.
Omalla autolla saapuvien tulee kirjautua aulapalvelutiskillä olevaan pysäköintirekisteriin (merkittävä auton rekisterinumero sekä isännän tiedot
jne). Parkkiruutuja vierailijoille on 24 kpl (osa katoksen alla). Piha-alueella on toiminnassa pysäköinninvalvonta.

Ohjelma
10:15-10:30

Kahvitarjoilu

10:30–10:40

Seminaarin avaus

Hanna-Mari Puuska, CSC

10:40–11:30

Julkaisutietojenkeruuprosessi ja sen kehittäminen

Jukka Haapamäki, OKM

Vuoden 2012 tiedonkeruun eteneminen
Ensi vuoden aikataulusuunnitelma
Jatkosuunnitelmia
11:30–12:00

Julkaisujen keskitetty tarkistus

Olli Eskola, CSC ja Janne Pölönen, TSV

Vuoden 2012 tietojen tarkistusprosessi CSC:ssä
Julkaisufoorumiluokitusten antaminen ja julkaisukanavatietokannan
rakentaminen
12:00-13:00

Lounas (omakustanteinen)

13:00–14:00

Julkaisutiedonkeruun ongelmakohdat ja yleisimmät virhetyypit
Käydään yhdessä läpi julkaisutiedonkeruukentät

14:00-14:15

Kahvitarjoilu

Jukka Haapamäki, OKM ja Hanna-Mari Puuska,
CSC

14:15–15:15

Julkaisutiedonkeruun ongelmakohdat ja yleisimmät virhetyypit
Käydään yhdessä läpi julkaisutyyppien määrittelyihin liityvät
ongelmakohdat

15:15–15:30

Yhteenveto

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu seminaariin täällä. Ilmoittautumiset 11.9.2013 mennessä.
Myös etäosallistuja pyydetään ilmoittautumaan.

Etäosallistuminen
Etäosallistuminen on mahdollista Adobe Connect -yhteydellä.
Ohjeet etäosallistujille: Avaa selaimessa AC-yhteys: https://connect.funet.fi/rakettitutki/. Kirjaudu sisään HAKA-tunnuksin tai
vierastunnuksilla ("Enter as Guest") kirjaamalla kokonimesi kohtaan "Name" ja painamalla "Enter Room". Kommentointi ja kysymykset
esitetään kirjoittamalla keskusteluun ("Chat"). Kirjoitettuasi kysymyksesi paina "Enter".

